
Factor C  

Wat is de inbreng van de partijen in de 

beleidsdiscussie? 

Ga na hoe de betrokken partijen tegenover het project/het onderwerp staan. 

Argumentatieanalyse 

De argumentatieanalyse is een instrument om een discussie over het beleid te analyseren. De 

analyse maakt duidelijk wat voor soort argumenten de spelers gebruiken en wat jouw eigen 

standpunt daarin is. Zo ontdek je of er verbeteringen in de communicatie met deze partijen 

mogelijk zijn. 

De argumentatieanalyse onderscheidt vier discussieniveaus in beleidsdebatten 

• Ideologisch niveau 

Op dit niveau gaat het om ideologische argumenten. Wat is de visie op de samenleving 

die partijen willen nastreven? Past het beleidsvoornemen in de wereld die partijen 

willen? Draagt het beleidsdoel bij aan het welzijn van de samenleving? Het gaat hier 

dus om wereldbeelden, waarden en normen en de visies daarop.  

• Systeemniveau 

Hierbij gaat het om de argumentatie over organisatie, structuur en spelregels. Wie 

krijgt welke bevoegdheden? Welke verhouding tussen betrokkenen gaat er komen? Op 

dit niveau zijn er discussies over verzelfstandiging, verantwoordelijkheid van 

particuliere organisaties, de rol van de overheid(slagen) en sturing.  

• Probleemniveau 

Op dit niveau wordt het probleem van het beleid beargumenteerd. Hebben partijen het 

goede probleem te pakken? Wiens probleem is het en waarom? Past het beleid bij het 

probleem?  

• Instrumenteel niveau 

Op dit niveau gaat het om de argumenten voor de oplossing van het probleem. Werkt 

het beleidsplan wel? Leveren de maatregelen wel op wat er wordt beloofd? Kloppen 

de modellen en cijfers die zijn gebruikt?  

Aanpak 

• Stel een argumentatieschema op (zie onderstaand schema) en vul dit in met de 

informatie die je al hebt over de opvattingen en de posities van verschillende partijen.  

• Bepaal de belangrijkste spelers in de discussie en verzamel informatie over hun 

standpunten. Kijk bijvoorbeeld naar: conceptbeleid, een plan van aanpak, artikelen uit 

de media, informatie op websites en persberichten.  

• Vat de uitspraken (standpunten en argumenten) van de spelers kort samen.  

• Orden de uitspraken per speler in het schema. Stel daarbij de vraag van welk niveau de 

uitspraak is.  

• Bekijk het resultaat en vraag je af:  

•  



o Verloopt de discussie op hetzelfde niveau of praten spelers op verschillende 

niveaus?  

o Op welke niveau zijn spelers het eens en kun je op dit niveau de discussie 

lostrekken?  

o Hebben wij in onze eigen communicatie het juiste discussieniveau te pakken?  

[tabel] 

   Actor 1 Actor 2     Actor X 

1. Ideologisch niveau: 

welke wereld wensen 

we?  

      

2. Systeemniveau: wie 

doet wat?   

      

3 Probleemniveau: wat 

is het probleem?   

      

4 Instrumenteel 

niveau: hoe gaat het 

beleid werken?   

      

 

 


